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Regionalt Planforum -  Referat 
SAK 1 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder 
DATO: 10.november 2021    TID kl. 09.00 – 10.20 
STED: Digitalt møterom –Teams/ Silius møterom, Fylkeshuset TG65  
 
Generell informasjon om saken 

Planfase Oppstart og høring av planprogram 

Tema for diskusjon Frist, medvirkning, begrepsbruk «handel», 
kunnskapsgrunnlag, klima 

Saken angår følgende aktører Statsforvalteren, Fylkeskommunen, NVE, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet 

Innmeldt av  Agder fylkeskommune  (AFK) 
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Navn  Tilhørighet  
Sigrid Hellerdal Garthe Arendal kommune 
Siv Therese Kile Lie Evje og Hornes kommune 
Karen-Christine Oehninger 
Aasheim Fiskeridirektoratet 
Berit Stray Egeli AFK - Virkemidler og entreprenørskap 
Torleiv Olavson Momrak AFK - Virkemidler og entreprenørskap 
Rachel Berglund AFK- Bærekraftig utvikling  
Ingvild Nina Skjong AFK- Planavdeling, leder/møteleder 
Ingunn Dahlseng Håkonsen AFK- Planavdeling, Referent 
Manuel Birnbrich AFK- Planavdeling 
Synne Thornæs Tønnessen AFK- Planavdeling 
Hansen, Lisbeth Raanes AFK- Planavdeling 
Elisabeth H. Mathisen AFK- Strategi og mobilitet 
Heidi Berit Iglebæk AFK- Strategi og mobilitet 
Hilde Gulbrandsen AFK- Utbygging ressurs 
Ingvild Møgster Lindaas AFK- Utbygging ressurs 
Benny Andre Johansen AFK- Virkemidler og entreprenørskap  
Petter Rappe Flekkefjord kommune 
Ole Andreas Liljedahl Sandberg Gjerstad kommune 
Tonje Berger Ausland  Gjerstad kommune 
Bodil Slettebø Grimstad kommune 
Hans Tveitereid Grimstad kommune 
Jan Erik Lindjord Kristiansand kommune 
Marit Eik Kristiansand kommune 
Christine Rasmussen  Kristiansand kommune 



 

Gunnar Sannæss Lillesand kommune 
Karoline Søllesvik Lillesand kommune 
Joakim Damkås Lindesnes kommune 
Anne Kristine Lysestøl Lindesnes kommune 
Svein Vangen Lister regionråd  
Maria Westrum Solem NVE 
Tone Marie Nybø Solheim Region Kristiansand 
Berit Weiby Gregersen Risør kommune 
Rita Hansen Setesdal regionråd 
Solveig Hellevig  Statens vegvesen 
Erling Bernhard Jonassen Statens vegvesen  
Molaug, Pia Karine Hem Statsforvalteren - fagleder plangruppa 
Dag Petter Sødal Statsforvalteren - plangruppa 
Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune 
Torgeir Haugå Vennesla kommune 

 

 

Fylkeskommunen v/prosjektleder Birnbrich gav en presentasjon om bakgrunn og 
prosess for samlet regional plan for senterstruktur og handel i Agder. Oversendte 
spørsmål i møteinnkallingen gav grunnlag for diskusjonen. Spørsmålene omfattet 
tydelighet og gjennomførbarhet, kunnskapsgrunnlag, medvirkning og grensesnittet mot 
de to andre regionale planene (plan for mobilitet og bolig, areal og transport for 
Kristiansandsregionen).  

Flere kommuner og andre høringsparter ønsket utsatt frist. Det ble informert at flere 
kommuner skulle behandle høringsinnspillet politisk. Fylkeskommunen tok merknadene 
til etterretning og informerte at utsatt frist skulle vurderes dagen derpå. Videre ville 
fylkeskommunen gi beskjed. (Kommunene har i ettertid fått utsatt frist til 15. februar 
2022). 

Fylkeskommunen mottok gode tilbakemeldinger på godt og lettlest planprogram. Ved 
omtale av «Kristiansandsregionen» i planprogrammet, omfatter dette også Lindesnes. 
Det ble stilt spørsmål fra flere kommuner og Statsforvalteren ang. begrepsbruket og 
definisjonen «handel». Det er utfordrende begrep som fylkeskommunen gjerne tar 
dialog og diskusjon om hos de ulike kommunene, gjennom samlemøter eller 
workshops. Arenaen er ikke avklart.   

Når det gjaldt medvirkning ble det tipset fra kommunene om differensierte workshops/ 
møter, både med administrasjonen og lokalpolitikere fra de ulike kommunene. 
Medvirkning blant ungdommen for å få de engasjert, ble også tatt opp som et tema, 
men dette er arbeidskrevende. Statsforvalteren gjorde fylkeskommunen oppmerksom 
på hvordan Rogaland fylkeskommune hadde brukt Minecraft som et verktøy 
(https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Nyheiter---
sjumilssteget/Planarbeid-med-dataspillet-Minecraft/ ). Dette kan også komme til 
anvendelse hos kommunenes planarbeid.  

Statsforvalteren ser frem til å følge arbeidet med dagens status av handel, oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og ønsker for fremtiden. De stilte retorisk spørsmålet om man har 
for mye handelsetableringer, jf. USAs «spøkelsessenter»/forlatte og tomme 
kjøpesentre. Dette er et godt tema som sammenfaller med kommunenes tilnærming i 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Nyheiter---sjumilssteget/Planarbeid-med-dataspillet-Minecraft/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Nyheiter---sjumilssteget/Planarbeid-med-dataspillet-Minecraft/


 

arealstrategi og arealforvaltning/arealeffektivisering. Statens vegvesen er også 
interessert å se hvilke «trender» vi har og status for hvor vi er i dag.  

Andre temaer som var «savnet» i planprogrammet var folkehelseperspektivet, sosialt 
bærekraft og parkering. Dette vil ha forskjellig påvirkning avhengig av hvor i regionen 
man bor, eksempelvis Arendal vs. Gjerstad. I et folkeperspektiv minner også Statens 
vegvesen om å se på transportalternativ- og knytter dette også mot mobilitetsplanen.  

Fylkeskommunen er åpen for å vurdere en kobling med det interne teamet for 
levekår/folkehelse.   

NVE informerer at klimautfordringene må få en plass. Overvann/flom/grunnforhold vil 
påvirke arealforvaltningen.  


